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 6ك راخ ّجَرَّدلا لَه ؟يلخاد جردلا لَه



 اًدَعيَجةَباَوَبلا قينغأ
 ”نيزبازدلا كِسْمأَو

 ريغ ةتباث ةداّجّسلا نوكت نأو ةيفاك جردلا قوف ةءاضإلا نوكت نأ
 ىلعأ يف اولعجاو . مآ الاعتسا جردلا نولمعتسي فيك مكدالوأ

 . هلفسأ يف ىرخأو ةباوب جرتدلا

 ١ ادي ةقرشفلا :اكََشَتال



 اهنكست يتلا ةَيانبلا يف 1
1 

 هلا سلال مو 0 هع

 0 لافْطَألا د

 . تالوكأملا

 ةباحصأ اي

 ينُدِعاسُي « قَريبكلا نزاخّملا يف
 ١٠ 0 00 ىلإ 0 امدْنِع يبأ

 : ركل للا ماع نم

 م كفا 06
 "قِصَنلأ الو ٠ اَدّيج

 م

 نم مهورذح .راودألا نيب هفقوتب وأ دعصملا ليطعتب راغّصلا ببستي دق : لهألا ىلإ
 .دعصملا رارزأب اوبعل مه اذإ نيرخآلا هجاوتو اوت دق يتلا راطخألا



 .ةسردَملا بعلم يف ةقولخلا لسن
00 ِ« 0 

 . ىنم كر ةَداع يمأ 0 ع ةماعلا ٌةَقِيدَحلا

 . مهَومت ءانثأ يف لافطألا هيلإ جاتمي ةرماغملا نم عون زفقلاو ىلستلا يف : لهألا ىلإ
 ىلع لفطلا دعاسي الأ هيلع نكل . بقاري ابرق نوكي نأ نيدلاولا دحأ ىلع
 اهدنع قتيو هدودح ةداع فرعي لفطلا» . قلستلا

 لافطألا مكاري الأ بجي .لوانتما ةبيرق اًموي مدختست يتلا ءايشألا نكتل : لهألا ىلإ

 .رابكلا نودّلقي راغّصضلاف . ةيلاعلا نكامألا ىلإ لوصولل يساركلاب نونيعتست

 .الاقن اب اجود اولمعتسا

 ذلك



 اي
 رعب 2 يني للفم ىلس يتحأ

 اياهم نضال رك
 2 هدم < سم
 .نومانيو نومستبيو نوكبي

 ُهلسعيو لذَطلا حطت ملا وف سهر 8 أ آل
 ليو هب هس 27002

 ل

 نولواحُي اطل 2 يع

 ىمْلَس ُلَعفَت املئِم « قُل

 3 .ةَروُصلا ورذه
 ل

 لفطلا قابطأ نوكت نأو ٠ فارطألا دنع اثم ةلواطلا راتس نوكي نأ يغبني : لهألا ىلإ

 نحاس وه ام لك نع ةديعب لفطلا يسرك نوكت نأ بجيو .رسكلل ةلباق ريغ
 .ةاح وأ

3 



 . ةيذؤُم ريع ةفيطل "بحل اهّنإ .اهّبعُل ىمْلَس يتخأ تِبَطْع . ةعْرسب َفْحّزلا نوملعَتَيَو لافطألا ٌرْبكَي 51 1 ل مخ تنك نلت لافطألا ثبت سيقف هوي ب

 ىف نوعصتي دق لافطألا

 . مهمامأ ُةَتودجَي ام مِهِيَق

 يف ود ا

 بعليس ةيلاتلا
 ٍةَحْفّصلا يف

 ةفرغلا يف هدحو كرت اذِإوأ . ينثملا وأ فحرلاب أدبي نيح لفطلا عم دحأ قبيل : لهألا ىلإ
 نوكي ثيح « هّيسرك وأ هريرس يف وأ « هبعل عم هصفق يف هعضو يغبنيف
 ,ثداوحلا ىلإ كلذ يّدؤي دقف هنم ربكأ لفط ةياعر يف كرتُي الو .انمآ

15 1 



 .ٍرَوصلا ورنه ىلإ رن
1 00 5 
 ؟داح انه ءايشألا ةعأ

5 0 
 1 ,0 رى. .حرجت ةداحلا كيشألا

 ه٠ َةَحْفَّصلا يف اهُدِجَ ةحيحّصلا ةَبِوْجَألا

 اتت ١
 ءايشأ اوعض وأ + مسّرلا اذه لالخ نم ريزحتلا ةبعل مكلافطأ عم اوبعلا : لهألا ىلإ

 اهو داحلا هيأ اورزحي نأ مهنم اوبلطاو ةّيئيص قوف ةّداح ريغ ىرخأو ةداح
 . احلا ريغ



 درا 45 2 ف
 ؟ بعل قودنص َكَدنع لَه

 .رلحاو _عْنُص يف ينُدِعاسُيَس يبأ

 : ةمزاللا ٌداوَملا

 . نوتركلا ّنِم "قودْنُص -

 ٍوَأ) ٍلْبَحلا ّنِم نايطت -
 : . نْيتكْسُم اَنوَكَتِل ( شاملا

 ءالاو

 قمل 0 ينل قش دخلا

 0 ل 2 اسعد ع هع

 ٍبناوَج ىلَع اهّْفِصْأَو هوم اًرَوُص تالَجَملا َنِم 'مْقِ ك0 نأ كحل ءاشأ كش
 ؟ لافْطَألا عوقوب . قئيجعلا ةطيماوب قودنصلا

 نيم لك يف نفت بقل نأ كبدلاو دَحَأ نم بّْطأ
 0 كم ماع ل 5 - 8.٠

 بناج لك يبقث يب البح لخدا مث « قودنصلا يّيناج

 .واتكتش ةلوودنُسإ وكي ١ نيرا ديا



 ؛« فراط اي ةهيش كن

 عَبْصَت نأ شك ْمَل اهّنِإَ
 . ةأقدملا َمامأ ٍراَنسلا َنِجاَح

 دقاوملا ران نم اليتف وأ ةقرو اولعشت الو .ةأفدملا زجاح قوف بايثلا اوفشنت ال: لهألا ىلإ
 جراخ «٠ اقنلا دوقولا تاناّرخخ اورّيغ . مكلافطأ مامأ

 هلو اهب اورتمتي الثل مكدالوأ قيرط يف ةلاّقنلا ءاضالاو دوقولا ةزهجأ اوكرتت ال . لزنملا

 اًلعتشم نوكي نيح هناكم نم اًراهج اوكَرحت

 : لهألا ىلإ حيباصللا زاغ تاناّرخو ةل
 ا كة

 .زجاح لافطألا نيبو اهنيب موقي

1 



 انا

 ءافطإ يف َنولَمْعَب ْمُهَو ءافطإلا لاجر 5 َتِيَأَ 1

 0 ناخدلاو

 ْنِم ءافطإلا ُلاجر َنّكَمَت

 ّنِكل . رَْملا ناَكّس ذا

 ! ِءافْطإ ةَراّيس مست 0

 ؟ كبجنَنأ - ةراسلا وله تيكر انا

 ؟ءافطإ ةراتس تْرَص تععِمَس َكّلَعَل

 هل كك دج لاع لإ

 ؟ترّصلا كلذ دّلقت نأ عيطتست لَه

 ينج لسا اال ضب مغ ارش نأ كيل .

 . فوخلاب_مهبولق اوألمت نأ نود قيرحلا

 الرب



5-5 

 ل ل
 ؟قأفاديلا ٌرْيَغ ىرخأ ةنخاس ةّرهجأ َكِتنَب يف
 وراسل نإ حجت 0

 ىلع مكدالوأ اوفّرع
 اوعساف ةفلتخم ةزهجأ

 ,اهعم



 يف َةَملْخُملا َةّرهجألا ىلإ ٌَيئبَرْهكلا ةَقاَطلا ُلِصَت فنك
 را طا ع رس ا ل

 . ضْنألا َتْحَت ْوَأ ناطبحلا يف

 َكِتْنَب نارالُج ىلع نأ دجتس َكّلْوَح "ترن اذإ
 يرعلا رررصلا ٠ مارا لا ديك ءايثأ

 يو « ٌسّبفِم اهدحاو « سباقُم ىّمَسِت ءايشألا موش م 7

 لداد دتمَت ةتئابرهك ةطرخأ نأ لع ُلْدَت

 .رطخلا عنمي ءاطغب « لاعتسالا مدع دنع . سبقملا دس نكمي : لهألا ىلإ

 ةمئاق ةلباقلا ةحفّصلا ينو .زاهحلا ةّوقل بسانملا سبقملا لاعتسا يغبنيو

 . ةيئابرهكلا اهتّوقو ةزهجألا ضعبي

 ف سانعلا دع ذأ 0

 . تلكم كادر" نوكي يح هدم

 ! سباقملا نم يأ سمت ال

 (نود اف طاو الهدر



 م ملل
 . خبطت يهو يمأ بقارأ
 دصسمو ول رف 68 4 1
 اةالقملا ةكنم ةجوت اهنا ظحال

 « ٍرودُقلا رئاسب لَمْفَت َكِلْدَكَو . فّلَحلا ىلإ

 3 ا 7
 رودقلاو ءراح خبطلا زاهج

2 00 
 .ةايتنالا انيلَعَف : اًدج ةّراح ُهَقْوَف

 اومحإ .ةمالّسلا ريفوت يف دعاسي خبطلا زاهج لوح زجاح بيكرت نكمي : لهألا ىلإ
 اهّبص ىلع تقو ضمب مل يتلا ةنخاّسلا لئاوتسلا نمو خبطلا زاهج نم دالوألا
 .ةديدش قورحب بيست ةنخاّسلا لئاوسلاف .اهتيعوأ يف

 نيل

 راخب ىلإ مئاملا ُلّوَحَتي
 دخن 2 ه2 24

 هترارخ عقترت امدنع
 .اًديدش اعافترا

 ٍراخْبْلا ةّوق .ادج ييِوَقَو اًدج راح ُهّنِإ . راخبلا ىلإ ظن
 2 3 يع
 كل ببسي دق هنأل َراخّبلا ردح .ردقلا ءاطغ عقر

 . قورحلا

 خبطلا زاهتلا اوبكرو . قيرحلا ءافطإل ةّصاخ يطب خبطملا يف اوظفتحا : لهألا ىلإ
 اوحرشاو خبطلا زاهج نع دالوألا اودعبأ .رودقلا بالقتا عنمب اًيقاو اًرجاح

 يلقلل اولمعتساو . تيربكلا ناديع لدب ةحاّداق اولمعتسا , مهداعبإ ببس مه

 اونوك .ءاطغ اهقوف اوعضت الو اهثلث نم رثكأ اوألمت الو ةقيمع ةالقم غلابلا

 «رارمتساب يلقلا ةيعوأ اوبقارو .ةدّلحم ةمعطأ يلق نيح ةيا

 .اًديدش ءاذيإ لافطألا يذزي ىلغلل تيّرلاف
 يديدش ١

15 



 اريك لئشلا بج انأ
 5 هرماه
 ين اهحأت « اهنَص يأ ةكدكلاب يأ اتبجغ 0

 . ةرارحلا ُديِدَش ْْرُلا . نرفلاب م

 1 < نك يامل

 ٌراحلا ا ني اهيدي يِيْحَنِل

 .اًضْيَأ ةّراحلا نْرْفلا ةئيصَو

 لفطلا كمبني نيح .زبخت امدنع ةنمآ تايلستب اهلفط لغشت نأ ّمألا لواحتل : لهألا ىلإ
 دنع نيتكيمس نيقك سبلت مل هل حرشتلو .نامأ يف وهف ةنمآ ةيلسم ةبعلب
 , ةنخاّسلا داوملاب كاسمإلا

 ماعم
 . ةيدْبُ يف ل َكِلْذ ْجُرْمَأ

 ص مي ل

 قٌراَضلا ريغ ٍغابضألا ضب ب ءاملا ىلإ 2 0

 . وبِعَللا نوجْمَم نم ٌةَدّدَعَتم ُناوْلَأ كِيَدَل نوكُيِل

 اًمأ .حلملا نم ليلقو (نيَللا) بيلحلاو نيحّلتلا نم زبخلا ةنبجع فلأتت
 .هنم لاكشأ لمع نوبي نيذلا لافطألا ةيلستل طقف وهف بعَللا نوجعم

 وهو .يكيتسالب ءاعوب هيلع ظفوح اذإ اًارم ينيبلا نوجعملا لاعتسا نكميو

 نم اًنيش لفطلا اوطعأ .تيناوحلا يف عابُي يذلا نوجعملا نم صخرأ

 لاب ةحارو لفطلل ةيلست كلذ يف نوكيس . هلاكشأل ةنيز هلمعتسي ةن

 .زبخلا يف ةكمبنم نوكت يتلا ٌمألل

 : لهألا ىلإ

5 



 نايف َةَلَسْعَملا ىلع انَدْنِ
 نسل ءالل حلاو رانا ءالل ةدحاو

 52000 ناو
 ب قَريمم ريغ تايفنحلا "ضْحَب

 ؟ نِخاّسلا ءالل ّيِه ةيفنحلا نا ترزح له 0

7 
- 



 . ماما يف َكِيَمالَس ىلع "ظفاح

 مراتبلا ٍءاَملا نم ليَق
 ٍنِخاَسلا ِءاَنلا َنِمِلِيَق َّمُك
 . اًكِفاد ُءاَملا َحِبْصُي نأ ىلإ

 ؛ يدي ىلع َنآلا فاد هامل

 قدوربلا ديدَش سيل
 الا دش

 لوانتم نع اًديعب ةلفقم ةنازخ يف ةّيواميكلا تافّظنملا رئاسو ةيودألا نوكت : لهألا ىلإ

 لثم نودعبت مكلعحي يذلا بسلا مكدالوأل اوحرشت نأ مكيلع .لافطألا

 . مهيدديأ لوانتم نع ٌداوللا ةذه

 انا

 «ماختسسإلا ٍضْوَح نامل ل ا

 « ٍضْوَحلا ةَداَدَس تْبَحَسَو ةّيفتَحلا تركَس كنأ كات
 ةدعاو

 . تيَبلا تآلَمَو هايملا تّضاف اّلِإَو

 لصيل اهيلع فقي ةلاّقن ةجرد ىلإ لفّطلا جاتحي دق . ماّمحلا يف لفطلا اوبقار : لهألا ىلإ

 مّلعتيف هسفنب هتاجاحب موقي نأ ىلع هدعاسي دق كلذ . ةلسغملا ةّيفنح ىلإ

 نم هحتفب حمسي ماّمحلا بابل ٌصاخ لفق بيكرت نكميو .لالقتسالا

 . ماّمحلا يف لفطلا قلع ول اميف جراخلا
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 كعب مث 0 درابلا ءاملا فحل

 . نخاّسلا عاملا 0 َكِلْذ

 ةعقرب ضوحلا اودْوز .ماحتسالا ضوح يف اًدبأ هدحو لفطلا وكرت ال : لهألا ىلإ

 نا لبق ضوحلا ةداّدس اوبحسا .قالزنالا عن كلذ هبشأ ام وأ ةيدلج

  .قرغلا ببسي دق ثداوملا ضعبف .هجورخ دنع عقي الثل لفطلا ج

 ماحتسالا ضْوَح يف بعلب ُةَدُع
 : ةمزاللا ٌداوَملا

 كيلا صق كيبأ ذأ َدّنُأ ني ابلطأ
26 

 نكي .٠

 . خادرب قروب ةّداحلا ةقاحلا جِلاع

 نع

 ا 0

 0 عيتساو زوكلا َنِم ءاملا م

 ع

 . فا نم جرخَي ِهِتوَص ىلإ

نم نّيلت هايملا ,ماحتسالا ضوح يف اليلق بعلي لفّطلا اوكرتا : : لهألا ىلإ
 هعابط 

مّكحتي فيك ملعتي عمقلا يف هايلا بص ةبعل لالخ نم وهو . هدعستو
 

 .اًرهام الاعتسا اهلمعتنيو هيديب

 ا



 ا ْمهَتْساَو كبت لف

 ! انعم "بَعْلِا

 « اًئداه "سِلْجإ
 ؟ عقرفت ران تْوَص ْمأ

 هاب ءوا 7
 .اهّبحاص ىمخت ةّيغَّصملا نذألا

 رتاراتلا ىلإ هيش نح جرت . جراخلا نم "كيتأت ٍتاوْصَأ
 ٍتْوَص ىلإ ُههبنت نيح لِخاّدلا يف ِهيِمْحَتَو . هيلا

00 ] 
 ءبيرغ ٍٍْوَص يأ وأ ءاملا وأ راثلا

 اًبيِرَتْع اًئوِص َتْعِمَس اذإ
 ال دّتف ٠ ُهْنَع لأنا
 . َكاَوِس ٌّدَحَأ ُهَعِمَسْنوكَي

10 
 ؟ ةيران ةجارد توص 6
2 
١ 

 < عاتسالا : لهألا ىلإ

 و

 اني



 ةيذرلاو ,عاهتسإلا نَع ةدوغْنأ َكِنلِإ س8
 مسه
 « ذوعُرلا ع

 ؟رطَملا .ىرت ْلَعَو 7

 « حايرلا عمت 1 :

 هرَجّشلا 0

 ١ راقدلا لع اهْنِصْلْأَو ٍريَسلا ٍنَع . ْ' توضط ما درت

 رايس ةرؤص كرف يف لَه
 ءاةجارد ذأ « ةريغَص

 ؟ةّيران جار 1

 «ء طقف ٍناَتَلَجَع عير َةَجارَدلِل

 . دج ا اهّنكلو

5006 
 ؟ ةيراثلا ٍةَجاّرَدلا ٍتْوَصِل ةبتنت



 رك ردخلا ربك دلو اناح 5

 لا فو نكت نفح 5

 بعألا نوكي ثيح تاحاتسلاو بعالملا يف بعليو ضكري نأ لفطلل اوحبتأ : لهألا ىلإ

 ىلإ ٌرطضم هلأ تقولا نم 3

 مكبناج ىلإ هوسلجأف ثييبلا يفروديو لعفتم هنأ مرعش اذإ ,ةلجعلا
 .هيلإ داع هءوده نأ اورعشت نأ ىلإ رّوصم باتك تاحفص هعم او

 ثي



 ا يللا ةَقيدَح ىلإ فلفو تيه

 . ةيبشخلا حلا ةفيقّتسلا يف

 ريس فلا
 ٍتاديبمو هتدع اهيف ّعَضِيِ ةفيقّسلا كلت 0

 . هتاتابغلا "شر يف اهّلْعَتسَي يّ تارا

1 0 
 ,ىسشلا يردا تايلور هسا انو . دا اهمحر

 فرغأو ."َلْعَو ةريثك ِنانَق هيلع لاع ٌفَر ةفيقتلا يف

 ا

 |. ةلفقم نك امأ يف تاديبملا رئاسو تارهطملاو تافظنملاو ماسلا ٌداوملا اوظفحا :

 | مسالا نكيلو . ةغرافلا تابطرملا ينانق يف ّداوملا هذه نم اّيأ اوعضت ال

 مهوملعأو ٌداوملا هذه نم مكدالوأ اورّذح . داوملا كلت نم لك ىلع اًمضاو

 | .اهيلع مكلافقإ ببس

 14ه



25 



 6 مولا و اح

 ؛ صمت 1 بج . ةَيِلْستلاَو لمعلا الم انراهَت ناك
 0 ل

 كاد ا 1 112 م
 هت نأ يلم ُبِحُت لَه ريرسلا نيزبارد يمهأ تَعفر دقو

 ؟ ىرتو عَمْسَتف كلْوَح ام ىلإ

 مهودلاوو لافطألا نوكي نيح ثداوح عقت دقف .اًداه لافطألا ءاسم نكيل : لهألا ىلإ

 كلذف « هتاحفص هعم اوبلقو اًروصم اًباتك لفطلا يدي نيب اوعض .نيقهرم

 . ةينأمطلاب هرعشيو اهلل لاعفلا هنع ليزي
 ريرسلا ديوزت نسحي ربكأ ريرس ىلإ ةلوفطلا ريرس نم لفّطلا لاقتنا دنعو
 .ديدحلا هعضو داتعي اثير : طوقنسلا نم لفطلا عنمب زجاحي ديدحلا
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 ىلَع نوظفاحت فيك ْمُكَيِرن نأ لوفلقو انأ تلَواح ا را

 .ارامن ريا يف ْمُكِيمالَس

 1 50 2 يا
 يتلا ءايشألا مؤنلا ىلإ امهباهذ لبق ناصّحَمَتَي يبأو ىمأ

 ا ا ل

 . رطخلل انتّمالَس ضرعت نأ نِكْمَي

 : 41و 45 نيتحفّصلا ةبوجأ

 . قاوزجاح ةأفدملا مامأ سيل . بسانم لاّقن جرد لدب ريغص دعقم ىلع فقت ملا

 قيربإ نم هيلع امو ةلواطلا ءاطغ ٌدشي نأ كشوي لفطلا . ضرألا ىلع ةرثعبم بعللا

 .راّثلا نم ةبيرق ةدياعملا تاقاطب . ةأفدملاو ةرجّشلا قوف ةلعتشم عومشلا . عومشو

 .عومشلا ىدحإب قلاع بروحلا .ةأفدملا قوف ةآرملا

 ١ا/و ١١ نيتحفّصلا ةبوجأ

 امقزلح ةرفث . ناد . متم نكس 0 راكم هلك ةحرشم هلع

 نإ






